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Bogen giver en oversigt over bondestenalderen i Danmark. Det er perioden fra agerbruget kommer til landet
ca. år 3900 Kr. til vi begynder at støbe bronze, ca. 1750 år f. Kr. Det fortælles, hvordan dagliglivet formede
sig for stenalderbønderne; hvordan de så ud; hvordan man boede og levede; hvad slags redskaber man havde
og hvordan man brugte dem. På den tid nåede pottemageriet et højdepunkt med Skarpsallingkarret i spidsen.
Også flintteknikken var imponerende, som det ses på Hindsgavldolken. Det er tiden (dyssetid og jættestuetid)
for de store stengrave, dysserne og jættestuerne, der både var begravelses- og offersteder. Der blev også lagt
mange ofringer ned i vådområderne; nogle gange mere end 7000 ravperler eller 100 flintøkser på én gang.
I løbet af bondestenalderens mange årtusinder sker der mange ændringer. Der dukker der nye fangstfolk op
ved de nordøstvendte kyster og ca. 2800 f. Kr. intensiveres bebyggelsen i Vestjylland, hvor den jyske hede
skabes. Samtidig dukker hjulet og vognene op. I den afsluttende dolktid introduceres det vævede tøj og

dolkmoden.
Bogen er skrevet i et let læseligt sprog. Den kan således også anvendes som undervisningsmateriale. Bogen er

på 78 sider og med mere end 100 illustrationer.
Bogen er forfattet af arkæolog, dr.phil. Klaus Ebbesen, som i mere end 50 år har studeret bondestenalderen.

Han er den bedste kender af Danmarks oldtid.
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dagliglivet formede sig for stenalderbønderne; hvordan de så ud;
hvordan man boede og levede; hvad slags redskaber man havde og
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højdepunkt med Skarpsallingkarret i spidsen. Også flintteknikken var
imponerende, som det ses på Hindsgavldolken. Det er tiden (dyssetid
og jættestuetid) for de store stengrave, dysserne og jættestuerne, der
både var begravelses- og offersteder. Der blev også lagt mange

ofringer ned i vådområderne; nogle gange mere end 7000 ravperler
eller 100 flintøkser på én gang.

I løbet af bondestenalderens mange årtusinder sker der mange
ændringer. Der dukker der nye fangstfolk op ved de nordøstvendte
kyster og ca. 2800 f. Kr. intensiveres bebyggelsen i Vestjylland, hvor
den jyske hede skabes. Samtidig dukker hjulet og vognene op. I den
afsluttende dolktid introduceres det vævede tøj og dolkmoden.
Bogen er skrevet i et let læseligt sprog. Den kan således også

anvendes som undervisningsmateriale. Bogen er på 78 sider og med
mere end 100 illustrationer.

Bogen er forfattet af arkæolog, dr.phil. Klaus Ebbesen, som i mere
end 50 år har studeret bondestenalderen. Han er den bedste kender af
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